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De kachel moet (toch) lager! 

 

Beste locatieraadsleden, beste parochianen, 

 

We hebben een vervelend bericht gekregen van onze energiepartner waardoor we 

gedwongen zijn toch onze kerkgebouwen minder warm te stoken dan we zouden willen. 

Eerder gingen we uit van een langdurig energiecontract tot 2026 met lage tarieven. Dat pakt 

nu anders uit. 

 

Het blijkt dat we in onze energiecontracten toch mee moeten bewegen met de gestegen 

kosten voor gas en elektriciteit. Dat is een mededeling die we niet hadden verwacht en 

waarmee we ook onaangenaam verrast zijn. 

 

De gevolgen van de vorige jaar gestegen energieprijzen zijn zodanig dat we ten opzichte van 

eerder periodes bijna tien keer zoveel moeten betalen om onze gebouwen warm te houden. 

De financiële gevolgen hiervan zijn voor al onze locaties groot. 

 

Thermostaat lager 

Het parochiebestuur en de pastores leggen daarom het nadrukkelijke advies aan de 

locatieraden voor om met onmiddellijke ingang van zaterdag 28 januari de thermostaat fors 

te verlagen tot een temperatuur van maximaal 13 graden. 

 

Dat is heel vervelend voor u, kerkganger, en voor ons, omdat we graag met elkaar in een 

warme omgeving Gods nabijheid willen ervaren. 

 

We zorgen ervoor dat de vieringen zoveel als mogelijk kunnen doorgaan, maar het zal ook 

betekenen dat per locatie een kleinere, alternatieve ruimte wordt gezocht in of bij de kerk om 

de viering te houden. Als dat niet mogelijk is zullen de vieringen in de oorspronkelijke, maar 

dan wel zeer beperkt verwarmde, kerkgebouwen plaatsvinden. 

 

Oplossing 

Het spreekt voor zich dat het parochiebestuur alles in het werk stelt om zo snel mogelijk met 

een financieel haalbare oplossing te komen. We spreken hierover met onze energiepartner 

en het bisdom. Maar wellicht heeft u kennis of kent u iemand in uw omgeving die ons kan 

helpen in deze vervelende situatie. Laat het ons dan weten. We hebben elkaar zeker in dit 

geval nu nog meer dan anders nodig. 

 

Namens het parochiebestuur, 

 

Pastoor Hoogma, voorzitter 

Peter Van den Meerschaut, vice-voorzitter 

mailto:info@dechristoffel.nl

